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Programa 

 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: BūvZ4083 

2,5 kredito (10 val.): paskaitos – 10 val., laboratoriniai darbai – 15 val., dalyko 

projektas – 15 val. 

Vertinimas: oficialus testas, vertinamas balu, einantis po laboratorinių darbų ir 

dalyko projekto pristatymo. 

Autorius: Aivars Ratkevičs, Žemėtvarkos ir geodezijos katedra 

Privalomas 2-os pakopos profesinės aukštojo mokslo studijų programos „Geodeziniai 

matavimai“ dalykas, dėstomas 7-ą semestrą 

 

Anotacija 

Studijų dalykas suteikia teorines ir praktines žinias apie kartografijos sektorių. 

Studentai supažindinami su kartografijos istorija ir raida iki šių dienų, žemėlapių 

matematiniu pagrindimu, kartografavimo principais, metodais ir naudojimu. 

Laboratorijoje studentai supažindinami su praktiniais įvairių žemėlapių ir susijusių 

skaitmeninių GIS duomenų rinkinių įgūdžiais, taip pat jų rezultatų naudojimu. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalyko tikslas – suteikti studentams žinias apie įvairios kartografinės 

medžiagos (analoginės ir elektroninės) gamybos technologijas ir sąlygas bei jų 

panaudojimą ir pritaikymą. Studentai įgyja įvairių rūšių ir apimties kartografinės 

medžiagos (naujų žemėlapių) ir jų atitinkamų skaitmeninių GIS duomenų rinkinių 

rengimo laboratoriniuose darbuose įgūdžius; 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę studijų dalyką, studentai turės: 

 žinias apie kartografavimo metodus ir jų praktinį pritaikymą; 

 įgūdžius skaityti ir naudoti analoginius ir skaitmeninius žemėlapius; kurti įvairius 

žemėlapius ir atlikti įvairius darbus skirtingų žemėlapių gamybai; 

 kompetenciją racionaliai įvertinti kartografavimo metodikos pasirinkimą pagal 

suprojektuoto žemėlapio tikslus ir įgyvendinti žemėlapių kūrimą praktikoje, 

įskaitant naudojant GIS programinę įrangą. 

 

 

 

 

 

 



 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 
„Aukštoji matematika“, „Geodezija“, „Žemės kadastriniai ir topografiniai 

matavimai“, „Geografinės informacinės sistemos“, „Kompiuterinė grafika“, 

„Fotogrametrija“.  

 

Reikalavimai savarankiškam darbui: 
1. Savarankiškas teorinės literatūros ir kitų išteklių (įskaitant internetinius) apie 

žemėlapių sudarymą ir taikymą studijavimas. Žemėlapių kūrimas naudojant 

pateiktą medžiagą ir kitus internetinius išteklius, taip pat profesionalią 

kartografijos programinę įrangą bei „ArcGIS“ programinę įrangą.  

 

Žinių įvertinimas: 

- Studentai turi sėkmingai išlaikyti testus, atlikti ir pateikti visus laboratorinius 

darbus. Studentai turi atlikti dalyko projektą. Vertinimo tipas – oficialus testas, 

vertinamas balu (pristačius dalyko projektą ir laboratorinius darbus). 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Už praleistus arba neišlaikytus testus ir praleistus laboratorinius darbus 

atsiskaitoma dėstytojo nurodytu laiku. 

 
 

Išplėstinis programos turinys 

 

Įvadas 

Kartografijos istorija pasaulyje ir Latvijoje. 

Teorinė kartografijos apžvalga. 

Kartografija ir jos ryšys su kitais sektoriais bei GIS programine įranga. 

Kartografijos matematika. 

Žemės elipsoidai ir koordinačių sistemos. Kartografinės projekcijos. Žemėlapio 

mastelis. Koordinačių tinklai. Žemėlapių dalijimas puslapiais, žemėlapių 

nomenklatūra. 

Žemėlapių projektavimo metodai. 

Žemėlapių projektavimas. Žemėlapių turinio šaltiniai. Žemėlapių turinys, fonas, 

legenda ir dizainas. Kartografinės raiškos priemonės: taškų, linijų ir kvadratų 

simboliai. Kartografinės raiškos priemonės: vektoriai, diagramos, grafikai, spalvos, 

užpildai. Objektų pavadinimų rašymo būdai. Reljefo atvaizdavimo metodai. 

Žemėlapių generalizavimas. 

Topografiniai žemėlapiai. 

Topografinio žemėlapio struktūra ir turinys. Topografinio žemėlapio naudojimas. 

Geografiniai žemėlapiai. 

Geografinių žemėlapių struktūra ir turinys, projektavimo ir taikymo principai. 

Teminiai ir specialieji žemėlapiai. 

Teminio žemėlapio struktūra. Teminių žemėlapių temos, teminių žemėlapių kūrimo 

procesas. 

Žemėlapio turinio analizė. 

Žemėlapio turinio analizės metodai ir jų techninės savybės.  

Skaitmeniniai kartografiniai duomenys.  



Skaitmeninių kartografinių duomenų reikšmė, struktūra ir naudojimas. Skaitmeninių 

duomenų kūrimo ir naudojimo terminai ir normos. Duomenų formavimo procesai ir 

dėsningumai. Duomenys ir GIS reikalavimai. 

Kartografinių duomenų turinio ir kokybės analizė. 

Skaitmeninio žemėlapių turinio analizavimo ir vertinimo metodai, jų naudojimo 

techninės savybės. GIS reikalavimai, veiklos vertinimas ir teikimas. 

 

Laboratoriniai darbai ir dalyko projektas: 

1. Gimtosios vietos eskizo atkūrimas iš atminties ir jo palyginimas su kita 

kartografine medžiaga (eskizo nuskaitymas „ArcMap“ programoje, 

koordinačių priskyrimas ir derinimas su kitais žemėlapiais). 

2. Pasirinktos vietos topografinio plano M1:500 projektavimas (pagal geodezinių 

matavimų reikalavimus) skaitmeniniu formatu, naudojant ortofotografinius 

žemėlapius, pateiktus Latvijos Geoerdvinės informacijos valdybos interneto 

svetainėje (studentai gali rinktis tarp „ArcMap“ ir „MicroStation“ programinės 

įrangos), ir spaudinių ruošimas (A3 formatu, Pdf faile).  

3. Topografinio plano M1:500 transformavimas į M1:5000, duomenų ir vaizdo 

generalizavimas, teritorijos žemėlapyje mastelio keitimas iki 1x1 km ir 

spaudinio sukūrimas (naudojant „ArcMap“ arba „MicroStation“ programą); 

4. Sukurto M1:5000 plano projektavimas pagal kartografinio projektavimo 

reikalavimus (koordinačių tinklas, išdėstymas už rėmelio, lygių keitimas, 

objektų pakartotinis simbolizavimas, tekstas ir simboliai žemėlapyje); 

spaudinio ruošimas „ArcMap“ programoje. 

5. Sukurto M1:5000 topografinio plano transformavimas į M1:10000 masto 

žemėlapį, duomenų ir vaizdo generalizavimas, kartografavimo teritorijos 

išplėtimas iki 15x15 km, atitinkamo žemėlapio išdėstymo projektavimas, 

spaudinio ruošimas „ArcMap“ programoje. 

6. Sukurto žemėlapio M1:10 000 transformavimas į M1:50 000 masto 

topografinį žemėlapį, duomenų ir vaizdo generalizavimas, kartografavimo 

teritorijos išplėtimas iki 2,5x2,5 km, atitinkamo žemėlapio išdėstymo 

projektavimas, spaudinio ruošimas „ArcMap“ programoje. 

7. Sukurtų kartografinių skaitmeninių duomenų rinkinių išdėstymas GIS 

duomenų bazėse pagal naudojimo reikalavimus – SXP failuose („ArcGIS“) 

(rūšiavimo duomenys sluoksniais, abipusis derinimas, pridėjimas, 

metaduomenų pridėjimas, kita susijusi veikla). 

8. Įvairių žemėlapių ar jų duomenų ieškojimas internete ir įvairių užduočių 

atliekimas naudojant internete prieinamus žemėlapius ir jų galimybes 

(„ArcCatalog“ ir „ArcGlobe“). 

9. Gimtosios ar kitos vietos braižymas, naudojant atviro pasaulio žemėlapį 

„OpenStreetMap“; 3D pastatų modeliavimas, naudojant „Google SketchUp“ 

arba „ArcScene“. 

10. Įvairios kartografinės medžiagos (randamos internete) pridėjimas ir jungimas 

„ArcMap“ programoje, jos derinimas ar koordinačių transformavimas; 

kartografinių produktų spaudinio su savarankiškai prognozuojamais žemėlapių 

duomenimis ir naujai parengtu deriniu ruošimas. 

11. Darbas su dalyko projektu: išdėstymas (naudojant laboratorinių darbų metu 

suprojektuotus žemėlapius ir parengtus duomenų rinkinius) ir pristatymas 

gynybos metu.     
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